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رضا خرم راد
متولد: ۱۳۷۵/۰۸/۱۴

وضعیت تاهل: مجرد

وضعیت نظام وظیفه: مشمول

درباره من

اینجاب رضا خرم راد عالقه مند به فعالیت در پژوهش
های اشتغال آفرین و اقتدار آفرین برای جمهوری

اسالمی ایران

راه های ارتباطی

تهران, خیابان صفا شرقی، کوچه کلخوران،
نبش حاجی نسب، پالک 20

۰۹۳۷۰۴۵۳۰۵۹

reza.khoramrad99@gmail.com

reza.khoramrad99@gmail.com

https://t.me/989370453059

سوابق شغلی

همکاری پژوهشی

آبان ۱۴۰۰ - اردیبهشت ۱۴۰۱

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مسئول فنی پروژه

فروردین ۱۳۹۹ - بهمن ۱۴۰۰

دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

ساخت کامپوزیت ساندویچی منیزیم تقویت شده با
پارچه های کربنی

سوابق تحصیلی

مهندسی مواد

مقطع : کارشناسی ارشد

گرایش : مواد مرکب

معدل : 15.68

شهریور ۱۳۹۸ - اسفند ۱۴۰۰

صنعتی مالک اشتر تهران

موضوع پروژه کارشناسی  ارشد: تاثیر دما و زمان و
فشار پرس بر کامپوزیت زمینه فلز تنگستن- مس-

نیکل

استاد راهنما: دکتر خانعلی نکوئی

استاد مشاور: دکتر حمیدرضا بهاروندی

مهندس مواد

مقطع : کارشناسی

گرایش : سرامیک

معدل : 17.36

شهریور ۱۳۹۴ - بهمن ۱۳۹۸

دانشگاه گناباد

موضــوع پــروژه کارشناســی: انتخــاب و طراـحـی مــواد
پیشرانش های دریایی نیمه مغروق

استاد راهنما: دکتر سید محسن موسوی نژاد

مهارت ها

زبان تخصصی
مهندسی مواد

Microsoft
Word
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Microsoft
Office

زبان ها

انگلیسی

گواهینامه ها و دوره ها

دوره آشنایی با سواد رسانه
ای و تکنیک های آن

صدور: دی ۱۴۰۰
انقضا: اسفند ۱۴۰۰

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

برق کشی خودرو

صدور: تیر ۱۳۹۵
انقضا: شهریور ۱۳۹۵

فنی و حرفه ای

پروژه ها

مقاله

تاریخ: ۱۳۹۷

پژوهشگر

بررسی فرایند تولید نورد گرم در شرکت فوالد روهینا
دزفول و ارزیابی ریزساختار و خواص مکانیکی میلگرد

مدرس

تاریخ: ۱۳۹۶

استاد حل تمرین

استاد حل تمرین درس خواص مکانیکی مواد

مقاله

تاریخ: ۱۳۹۶

پژوهشگر

مروری بر فرایندهای جوشکاری و تعمیر پروانه های
دریایی فلزی

فعالیت های داوطلبانه

تعلیم و تربیت

تاریخ: ۱۴۰۰

بسیج دانشجویی

تربیت و آموزش

تاریخ: ۱۳۹۷

بسیج دانشجویی
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